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Skolrådsmöte torsdagen den 15 september 
 

Närvarande föräldrar:  

Johanna Grehn (2A) Karin Andersson (B) Mattias Thalén (1B) 

Anki Blixt (2A) Linda Wallén (4C) Mikael Åstrand (3B) 

Johan Danielsson (1A) Magnus Ekberg (4A) Cecilia Ålsjö (B och 5B) 

Gunilla Svanfelt (C) Ulrika Wallin (2B) Hanna Karpmyr (3A och 5A) 

Tina Pederson (C och 3C) Peter Samuelsson (2C) Linda Förare (4B) 

Niclas Eriksson (A och 3C) Johan Tschöp (1C)  

   

Skolans personal:   

Outi Määttä, rektor   

Elin Waldenvik, bitr. rektor   

Ida Abrahamsson, AL F-1   

Linnéa Steen, AL 2-3   

Birgitta Åhlander Björkén, 

fritids 

  

 

 

Välkommen alla nya representanter! 

Vi inleder mötet med en kort presentationsrunda och Outi informerar sedan kort om tankar 

kring skolrådets form och funktion. 

 

Förväntningar på skolrådet 

Vi fortsätter med att i smågrupper diskutera vilka förväntningar representanterna har på 

skolrådet samt erfarenhetsutbyte kring övergången mellan förskola-förskoleklass samt mellan 

årskurs 5 och årkurs 6. 

 

Tankar från grupp 1 

Skolrådet ska dels vara en länk från övriga föräldrar men också ett forum där föräldrar görs 

delaktiga i eventuella förändringar som ska äga rum på skolan, som en remissinstans/ett 

bollplank.  

Karuselldagen uppskattas och förbereder eleverna inför kommande läsår på ett fördelaktigt 

sätt. 

 

Tankar från grupp 2 

Grupp 2 tycker att det är väsentligt att föräldrarnas synpunkter tas tillvara och följs upp. 

Det är viktigt att få reda på vilken lärare som kommer att arbeta med eleverna så tidigt som 

möjligt innan läsårsstart. 

 

Tankar från grupp 3 

Viktigt att det finns tid att lyfta tankar från de föräldrar som medlemmarna representerar. 

Skolrådets medlemmar kan också hämta in synpunkter från övriga föräldrar om skolans 

personal så önskar. 

Karuselldagen är bra men gärna ytterligare ett tillfälle att besöka skolan. Fadderverksamheten 

som skolan har är bra och uppskattas. Viktigt med information till alla föräldrar om vad 

skillnaden mellan förskola och skola faktiskt innebär. Glappet mellan åk 3 och åk 4 är också 

stort, framförallt mellan fritids och fritidsklubben. 
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Nyheter på skolan 

Nu är alla kommunens grundskolor med i Unikum. Det bygger på att föräldrar är aktiva i 

systemet. 

 

Parkeringen bakom idrottshallen är till för skolans personal och tillstånd krävs. Bilar parkerar 

på trottoaren längs Rastvägen vilket inte är bra för de barn som promenerar till skolan. 

Bussens infart innebär en säkrare skolväg för eleverna. 

 

Huvudbyggnadens källarvåning är ombyggd för att passa fler av skolans verksamheter, både 

under skol- och fritidstid. 

 

Skolan har för avsikt att rekrytera personal till skolans elevhälsoarbete. 

 

Vi har i dagsläget tre idrottslärare på skolan. 

 

Arbete med trygghet 

Vi fortsätter att arbete efter vårt ”trygghetshjul”. I början av läsåret hade vi trygghetsveckor 

och inom kort kommer vi att kartlägga otrygga platser. 

 

Skapande skola 

Linnéa berättar om Vattenmannen och Speed som besökt samtliga klasser. Det hela inleddes 

med att klasserna fick en flaskpost… 

Om någon vill läsa mer, http://vattenmannenochspeed.se/ 

 

Diskussionspunkter från klasserna 

 Önskemål om läxor i Unikum.  

Unikum är fortfarande relativt nytt för skolans personal. Ambitionen är all information 

mellan hem och skolan ska ske via Unikum i framtiden. 

 Renoveringen i källaren uppskattas. 

 Samsyn kring läxor på skolan efterlyses.  

Det sker återkommande diskussioner i personalgruppen kring läxor och i vilken 

omfattning som är lämpligt för respektive årskurs. Läxor är tänkt som 

färdighetsträning, ett sätt att träna eleverna i att ta ett eget ansvar och att förbereda 

dem för framtida studier. 

 Cykelställen vid Kilsgärdesvägen fylls på och det är trångt. Det finns å andra sidan 

tomma ställ på andra sidan av matsalsbyggnaden. 

 Det är två rastvakter placerade vid fotbollsplanen under lunchrasten för elevernas 

trygghet. 

 Det har varit en lugn och bra start i förskoleklasserna, vilket uppskattas av föräldrarna. 

 Eleverna saknar klätterställningen som var trasig och togs ner. 

 Hörselkåpor och extra anpassningar diskuteras. 

 Det är klurigt att få ut alla idrottslektioner inom skolans ramschema och dessutom ha 

en lucka mellan lektionerna. Skolan är beroende av att anpassa schemat efter 

skolbussarna och därav behövs fasta sluttider. Eventuellt kan ytterligare en dag i åk 3 

förlängas till kl. 14.30. 

 Läxhjälp åk 4-5 önskas. 

 Om föräldrar har frågor och synpunkter till kring maten går det bra att vända sig till 

husmor på Ärentunaskolan, marianne.roshed@uppsala.se. 

http://vattenmannenochspeed.se/
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 Ventilation och lokalutrymmen diskuteras. I november kommer skolan att få en tillsyn 

enligt miljöbalken. Resultatet kommer att återkopplas till skolrådet. 

 Skolan har genomfört läsårets första brandövning. Eleverna var jätteduktiga och var 

snabba till återsamlingsplatsen. 

 Leveransen av det ljuddämpande materialet som beställts till Grönans mellanrum har 

tyvärr försenats, det skulle ha varit klart innan skolstart. 

 Maten smakar bra och parkeringsfickorna gjorde susen, hälsar en skolrådsrepresentant. 

 Det känns som en bra stämning på skolgården. 

 Flera håller tummarna att det spolas is i vinter. 

Har ni urväxta skridskor så lämna gärna dem till skolan. 

 

 

Nästa gång 

Nästa skolråd är tisdagen den 15 november. Vi kommer då bland annat att diskutera 

utvecklingssamtalet. Vilka förväntningar har vårdnadshavare på utvecklingssamtalet?  


